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Scopului ghidului 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potențialilor beneficiari ai Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport complex pentru 

întocmirea proiectului conform cerințelor specific Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Cheile 

Sohodolului, implementată prin Sub-Măsura 19.2 din PNDR 2014-2020. Acest document nu este 

opozabil actelor normative naționale și europene. 

Prevederile aferente Ghidului Solicitantului se aplică în mod corespunzător. În Ghid sunt prezentate 

regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea unui proiect la GAL Cheile Sohodolului, precum 

și modalitatea de selecție, aprobare și derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conține 

lista indicativă a tipurilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele și acordurile care trebuie prezentate (la depunerea proiectului sau în vederea contractării), 

modelul Cererii de Finanțare, al Studiului de Fezabilitate, al Planului de Afaceri, al Contractului de 

Finanțare, precum și alte informații utile întocmirii proiectului și completării corecte a 

documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați 

parcurs toate informațiile prezentate în acest document, precum și toate prevederile din Ghidul 

Solicitantului și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul investițiilor 

finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Cheile Sohodolului, respectiv prin PNDR 

2014-2020. 

Ghidul Solicitantului, precum și documentele anexate pot suferi rectificări din cauza modificărilor 

legislative naționale și europene sau procedurale. De aceea, vă recomandăm ca până la data limită 

de depunere a Cererilor de Finanțare în cadrul prezentului apel de selecție a proiectelor, să 

consultați periodic pagina de internet www.galcheilesohodolului.ro și www.afir.ro , pentru a urmări 

eventualele modificări. 

De asemenea, solicitanții pot obține informații/clarificări în mod gratuit, direct la sediul nostru din 

localitatea Runcu, sat Răchiți, nr 105, județul Gorj, prin telefon: 0738 125 535, prin e-mail, la 

adresa gal.sohodol@gmail.com  sau prin intermediul paginii de internet: 

www.galcheilesohodolului.ro 

 

 

 

http://www.galcheilesohodolului.ro/
http://www.afir.ro/
mailto:gal.sohodol@gmail.com
http://www.galcheilesohodolului.ro/
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1. DEFINIȚII ŞI ABREVIERI 

AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 

AP – Acord Parteneriat 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean 

CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

CS – Comitet de selecție 

DGDR AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

DI – Domeniu de intervenție 

DLINRNDR – Direcția LEADER, Investiții Neagricole și RNDR FEADR - Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală GAL - Grup de Acțiune Locală 

GAL CS – Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului 

HCL – Hotărâre a Consiliului Local 

IDUL – Indicele Dezvoltării Umane Locale 

INS – Institutul Național de Statistică 

ITI – Investiții Teritoriale Integrate 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

OG – Ordonanța Guvernului 

OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

SIDD DD – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

SLIN – Serviciul LEADER şi Investiții Nonagricole 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală 
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UAT – Unitate AdministrativTeritorială 

Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate 

juridică, de drept privat, înființate în condițiile legii de unitățiile administrativ teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în 

comun a unor servicii publice (Legea Administrației publice locale nr.215/2001). 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 

familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin 

EURI; 

Cererea de finanțare - reprezintă solicitarea depusă de potențialul beneficiar în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile; 

Cofinanțarea publică - reprezintă fondurile nerambursabile allocate proiectelor de investiție prin 

EURI;. Aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii europene și a Guvernului României; 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul EURI de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

Dosarul cererii de finanțare – cererea de finanțare împreună cu documentele anexate; 

Eligibil - reprezintă îndeplinirea condițiilor și criteriilor minime de către un solicitant așa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și Contractul de finanțare; 

Evaluare - acțiune procedurală prin care documentația pentru care se solicit finanțare este analizată 

pentru verificarea îndeplinirii condițiilor minime pentru acordarea sprijinului și pentru selectarea 

proiectului, în vederea contractării; 

Fișa Măsurii - descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria 

de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiție, categoriile de beneficiari și tipul sprijinului; 

Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanțare a măsurii și care nu trebuie 

returnate- singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției 

conform proiectului aprobat de AFIR; 

Investiție nouă - cuprinde lucrările de construcții-montaj, utilaje instalații, care se realizează pe 

amplasamente noi pentru construcțiile existente cărora li se schimbă destinația sau pentru 

construcții aparținând exploatațiilor cărora li s-au retras autorizațiile de funcționare și nu își 

schimbă destinația inițială; 
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Modernizarea - cuprinde achiziția de echipamente și/sau dotări sau lucrările de construcții și 

instalații privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcțiilor aferente 

întreprinderilor în funcțiune și cu autorizații de funcționare valabile, fără modificarea destinației 

inițiale; 

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanțare; 

Perioada de implementare - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare până la 

data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Perioada de derulare a proiectului - reprezintă perioada de la semnarea contractului de finanțare 

până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului; 

Perioada de tranziție - asigurarea continuității sprijinului acordat Grupurilor de Acțiune Locală și 

beneficiarilor din teritoriile acoperite de GAL-uri în cadrul Politicii Agricole Comune în anii 2021 

și 2022. 

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică 

vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei 

plăți. 

Reprezentantul legal - este persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relație contractuală cu 

AFIR, conform legislației în viguare; 

Solicitant - potential beneficiar al sprijinului nerambursabil din EURI (persoană juridică, persoană 

fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială) 

Sprijin nerambursabil - reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată din contribuția Uniunii 

Europene și a Guvernului României; 

Teritoriu eligibil - Judetul Gorj: Cîlnic, Turcinesti, Bălești, Godinești, Peștișani, Arcani, Runcu, 

Schela, Stănești, Lelești 

Judetul Hunedoara: Orasul Uricani 

Valoarea eligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii, lucrări care 

se încadrează în lista Cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 

prin EURI; procentul de co-finanțare publică și private se calculează prin raportare la valoarea 

eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielor pentru bunuri, servicii și/sau 

lucrări care sunt încadrate în lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și care nu 
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pot fi decontate prin EURI; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 

procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către 

beneficiarul proiectului; 

Valoarea totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări. 

            2. PREVEDERI GENERALE  

         Teritoriul Gal Cheile Sohodolului este un teritoriu cu un potențial enorm, a unor meșteșuguri 

și tradiții bine păstrate (PTT 1, PTP 4, PTP 6), dar care din varii motive nu este exploatat la un 

nivel satisfăcător în vederea asigurării dezvoltării durabile a teritoriului (PST 3, 4, 5, 6, 7, AT 3, 4). 

Prin această măsură se dorește încurajarea asocierii actorilor din teritoriu care activează în diverse 

domenii (PSP 12, AP4), în vederea creării unei rețele care să promoveze resursele turistice, 

agricole, naturale, culturale, istorice și capitalul uman din teritoriul GAL. 

Sprijinul vizează cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și pentru 

activități de promovare în context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

activitatea de promovare trebuie să fie doar o componentă secundară a unui proiect prin care se 

propune înființarea și dezvoltarea de lanțuri scurte. 

 

Se va avea în vedere cooperarea dintre sectorul turistic, economic și agricol și promovarea 

produselor locale. Așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului crearea de retele care pot 

deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va 

promova entităţile care colaborează pentru identificarea unor soluţii noi. Produsele, practicile și 

procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților 

agricole si non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. 

 

2.1. Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie  

DI 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării si a dezvoltării de întreprinderi mici, precum si precum 

si crearea de locuri de muncă. 

Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013. 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

 

2.2 Obiective generale si specifice ale măsurii 

Obiectiv general: Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
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Obiective specifice ale măsurii:  

1. Înfiinţarea structurilor asociative în vederea dezvoltării durabile a teritoriului GAL. 

2. Potențarea activității economiei tradiționale. 

3. Creșterea valorii adăugate în activități de turism, agricole etc. 

4. Cooperarea in vederea diversificarii activitatilor agricole in directia activitatilor privind 

sanatatea, integrarea sociala,agricultura sprijinita de comunitate,educatia cu privire la mediu si 

alimentatie. 

5. Cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și 

dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, ALIN. 2, LIT. D ȘI E 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

Mediu şi climă - Prin crearea structurilor asociative şi prin cerințele ce vor fi incluse în planul de 

afaceri (de exemplu: respectarea standardelor comunitare de mediu si climă) vor putea fi promovate 

și respectate bunele practici de mediu, iar realizarea unor investiţii colective va putea asigura o 

eficiență mai mare în ceea ce privește gestionarea apei si a deşeurilor și va facilita utilizarea 

surselor de energie regenerabilă în folosul membrilor săi. În ceea ce privește atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea, structurile asociative pot ajuta membrii săi să contribuie într-o 

măsura mai mare la atenuarea acestora, inclusiv prin posibilitatea promovării prin intermediul 

planului de afaceri a unor investiții colective 

Inovare - Datorită cooperării dintre reprezentanții tuturor sectoarelor reprezentative din teritoriu 

sunt posibile acțiuni inovative ce nu pot fi realizate în afara unei forme asociative precum 

dezvoltarea de noi rețele care să promoveze resursele turistice, naturale, culturale, istorice și 

capitalul uman din teritoriul GAL.  

2.3 Contribuția publică totală a măsurii este de 88 042.31 euro 

Tip de sprijin -  rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile 

pregătitoare. 

Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 

ale R(UE) nr. 1305/2013. 

Sumele aplicabile și rata sprijinului 

Intensitatea ajutorului este maxim 100%. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din 

totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale SDL 

si PNDR.  
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In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor 

masuri acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta masurii din care fac parte operatiunile, 

fara a depasi valoarea maxima.  

Costurile de functionare ale cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat 

pe proiect depus.  

 

Suma alocata per proiect nu va depasi 88 042.31 euro. 

 

2.4 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii 

❖ Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  

❖ Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane  

❖ Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman  

❖ R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 

de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului  

❖ R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013  

❖ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013  

Legislație Națională  

❖ Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  

❖ Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  

❖ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 

durata de școlarizare;  

❖ Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

❖ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

❖ Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

❖ Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

❖ Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare;  
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❖ Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată; HG nr. 28 din 9 ianuarie 

2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; HG nr. 28/2015 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanțate din FEADR și de la 

bugetul de stat; HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 807/2014, UE) nr. 

808/2014, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1407/2013, Recomandarea 2003/361/CE; 

❖ Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de 

garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

228/2013 și (UE) nr. 229/2013, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) 

nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea 

regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 

și 2022.  

 

2.5 Aria de aplicabilitate a măsurii - Teritoriul GAL Cheile Sohodolului 

Judetul Gorj: Cîlnic, Turcinesti, Bălești, Godinești, Peștișani, Arcani, Runcu, Schela, Stănești, 

Lelești 

Judetul Hunedoara: Orasul Uricani 

Investițiile în cadrul măsurii MCS 16 sunt obligatoriu a se realizate în teritoriul GAL Cheile 

Sohodolului. 

         3. DEPUNEREA PROIECTELOR 

3.1 Locul depunerii cererilor de finantare 

Dosarul cererii de finanțare care conține cererea de finanțare și toate anexele tehnice și 

administrative va fi depus în trei exemplare în format tipărit pe hârtie: 1 (un) original și 2 (două) 

copii, alături de varianta în format electronic, în 3 exemplare (3 CD-uri) – varianta scanată PDF, la 

sediul GAL: GAL Cheile Sohodolului, judetul Gorj, Comuna Runcu, Sat Răchiți, nr. 105, cod 

postal 217394. 

3.2 Perioada de depunere a proiectelor 

Depunerea proiectelor aferente MCS 16 se face prin sesiuni de depunere distincte ce vor fi deschise 

conform apelului de selectie si calendarului estimativ de lansare afișate pe site-ul GAL. 
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Primirea de proiecte se va face până la data specificata in anuntul de lansare. 

În vederea deschiderii sesiunii de depunere de proiecte pe aferente MCS 16, GAL Cheile 

Sohodolului va lansa APEL DE SELECȚIE a proiectelor, cu minimum 30 de zile calendaristice 

înainte de data limită de depunere a proiectelor sau, prin excepție, cu minim 10 zile calendaristice 

înainte de data limită de depunere a proiectelor la GAL în situația în care acest apel va conține 

preverile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe măsura MCS 16, 

inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare, fiind astfel respectat 

principiul transparenței.  

 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL.  

 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al asociației GAL Cheilie 

Sohodolului. Anunțul privind prelungirea sesiunii de finanțare se va face numai în timpul sesiunii 

în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni.   

Apelurile de selecție (variantele detaliate) vor conține: 

- data lansării apelului de selecție 

- data limită de depunere a proiectelor  

- fondul disponibil alocat în sesiunea respectivă  

- documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului  

- cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, 

inclusiv metodologia de verificare a acestora 

- procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Cheilie Sohodolului  

- criteriile de selecție și punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare 

a acestora 

- data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

- datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

- alte informații relevante  

Apelurile de selecție vor fi publicate/afișate: 

- pe site-ul GAL Cheilie Sohodolului: https://www.galcheilesohodolului.ro  

- la sediul GAL Cheilie Sohodolului (varianta detaliată, pe suport tipărit) 

- la sediile primăriilor partenere GAL Cheilie Sohodolului (varianta simplificată) 

- în mass-media locală/publicații online din județele Gorj și Hunedoara (varianta simplificată)  

 

 

 

 

https://www.galcheilesohodolului.ro/
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ATENTIE! 

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este pana la data de 

31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind 

depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). Pentru proiectele care se supun 

ajutorului de minimis, contractarea se va efectua pana la data de 31.12.2023. 

 

Urmăriți site-ul  https://www.galcheilesohodolului.ro/ pentru a afla data lansării apelurilor de 

selecție  

 

3.3 Alocarea pe sesiune 

Alocarea pe sesiune va fi comunicată în anunțul de lansare. 

3.4 Punctajul minim pentru un proiect 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 15 puncte. 

          4. CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin sub-masura MCS 16 sunt: 

Beneficiarii directi: 

• Solicitantul este un parteneriat constituit din cel puţin 2 entități, din care cel puțin un fermier 

sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul 

agricol/pomicol. 

 

Liderul de proiect trebuie sa fie o entitate cu personalitate juridică, înregistrata cu sediul 

social/punct de lucru în teritoriul GAL Cheile Sohodolului. 

Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă indicativă):  

• persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

• întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și 

completările ulterioare);  

• întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările 

ulterioare);  

• societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile 

ulterioare);  

• societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/ 

1991, cu modificările şi completările ulterioare)  

https://www.galcheilesohodolului.ro/
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• asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/ 2000 aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr 246/2005);  

• cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

• societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare)  

• grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor 

agricole, cu completările și modificările ulterioare)  

• orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;  

• organizații neguvernamentale, Consilii locale/ UAT, Unități școlare (universități, licee etc.), 

sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică; 

 

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al 

acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu 

perioada de derulare a proiectului. 

 

În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II 

poate fi lider de proiect fără a fi necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta asumându-și 

prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a 

proiectului. 

 

În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia 

pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul parteneriatului pentru 

întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. 

 

Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai 

sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului. 

 

 Beneficiari indirecţi: 

• Fermieri din teritoriul GAL, persoane juridice din teritoriu; 

• Populația din teritoriul GAL. 

 

ATENŢIE!  

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă nejustificat structura (tipul și 

numărul de membri) le va fi retrasă integral asistenţa financiară.  

Totuși, se acceptă înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, 

care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv condițiile 

de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării 

modificării.  

În cazul în care există intenția de modificare a componenței parteneriatului după momentul 

acordării Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare) și până la sfârșitul perioadei 
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de monitorizare, liderul de proiect va justifica aceasta și va avea obligația de a notifica AFIR pentru 

a primi acordul. Noua entitate ce va fi cuprinsă în cadrul acordului de cooperare va prelua toate 

drepturile și obligațiile entității ce a părăsit acordul. Se va transmite acordul de parteneriat final 

către AFIR în termen de 30 de zile calendaristice după primirea acordului AFIR. Nu este permisă 

schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de Finanțare și 

momentul acordării Deciziei de Finanțare (semnarea Contractului de Finanțare). Nu este permisă 

schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți.  

 

De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, 

cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul 

solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile de 

eligibilitate și selecție. În acest caz solicitantul (liderul de proiect) va notifica AFIR intenția de 

modificare a componenței parteneriatului și motivul includerii partenerului/ partenerilor și va atașa 

dovada acordului partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.  

Cu acordul AFIR, se pot include în parteneriat (acordul de cooperare) și membri noi a căror atributii 

în cadrul proiectului (inclusiv financiare) vor putea curge de la data semnării unui nou acord de 

parteneriat/ act adițional care să-i includă şi pe noul/ noii parteneri.  

Pot fi cooptați parteneri atât din zonele rurale cât și din zonele urbane în cadrul acordului de 

cooperare, ținându-se cont de drepturile și obligațiile stabilite în cadrul proiectului (inclusiv 

financiare).  

 

ATENȚIE!  

Numărul de membri nu poate să scadă sub cel din acordul de cooperare inițial. 

 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor de investiții 

derulate prin GAL Cheile Sohodolului, cu respectarea următoarelor condiții, după caz: 

a) solicitanții/beneficiarii înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 

cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de 

finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării 

contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii 

următoare. 
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5. CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

ATENȚIE!  

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar să 

fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii/Memoriului Justificativ/Plan de Marketing toate informaţiile concludente, informaţii pe 

care documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine. 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puțin un criteriu de 

eligibilitate sau de selecție, cererea de Finanțare devine neeligibilă. 

Verificarea eligibilitătii solicitantului  

1 Solicitantul să nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR.  

2. Solicitantul sa isi insuseasca în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie 

răspundere, secțiunea (F) din CF  

 

Conditii de eligibilitate conform Fișei Măsurii 16 din SDL GAL Cheile Sohodolului: 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

-Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel 

puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

-Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, 

privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare; 

-Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat 

la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse. 

-Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat. 

-Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si 

pietele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 

807/2014; 

-In cazul cooperarii din sectorul pomicol, partenerii care sunt fermieri/ GP /Cooperative isi 

desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP 

aferenta Cadrului National de Implementare  STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand 

cultura de capsuni in sere si solarii). 

-Proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin masura; 

 

Condiții de eligibilitate specifice obligatorii, conform Manualului de procedura sM19.2 v09: 
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-Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile 

administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și 

activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii). 

 

6. CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 

       In cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile si neeligibile. Finantarea va fi acordata doar 

pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului in conformitate cu Fisa 

Masurii, in limita valorii maxime a sprijinului. 

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării. 

 

6.1. Cheltuieli eligibile 

Sprijinul se va acorda pentru cheltuielile prevazute in Planul de marketing, necesare pentru 

atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii: 

• Studii/planuri: elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 

analize de piata, conceptul de marketing etc. 

• Costurile de functionare a cooperarii (nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a 

proiectului): 

➢ cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurna), 

legate de activitățile parteneriatului, conform legislației naționale;  

➢ onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității 

de secretariat, sofer etc.);  

➢ cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, 

închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării 

cooperării. 

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%. 

• Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, inclusiv 

costuri de promovare, si pot cuprinde: cheltuieli de promovare, cheltuieli de marketing 

legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata, 

investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si comercializare 

(modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum 

rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in 

proiect. 
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➢ cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare 

plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii 

standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;  

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%. 

 

➢ cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic 

realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin 

intermediul lanțului scurt/ pieței locale*), creare/ achiziționare marcă înregistrată 

(cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din 

valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu 

mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).  

Acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2, respectiv 4.2a din 

PNDR (70%). 

 

➢ investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/ comercializare 

(modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului 

așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate 

activității descrise în proiect;  

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor din care fac     

parte operațiunile. 

 
➢ cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, 

standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în 

proiect (altele decât sediu) etc. 

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 

 

➢ Aplicații software adecvate activității descrise în proiect;  

Vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii din care fac parte operațiunile. 

 

➢ cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activităților 

descrise în proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/ entități, 

inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.  

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100%. 

 Conform art. 7 (4) din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, 

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 

fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care 
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prevăd și construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de 

bunuri. 

 Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente 

cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri din SDL GAL Cheile 

Sohodolului, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.  

 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea 

aprobării finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 

1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții: 

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi 

autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele 

minime impuse de PNDR 2014 - 2020; 

b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, 

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, 

întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de 

construcții – montaj; 

          

   Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă 

respectă condițiile anterior menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de 

plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii 

de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. 

         Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 

îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

c)  sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile 

şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 
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• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare; 

• cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

 

  Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern 

Nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Măsurilor Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020. 

   

  ATENȚIE! Cheltuielile neeligibile vor fi suportate în totalitate de beneficiarul 

finanțării nerambursabile. 

 

ATENȚIE!  

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor 

măsuri din SDL, atunci costurile sunt acoperite din Masura MCS 16, în conformitate cu rata 

maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă 

a sprijinului nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul Masurii MCS 16.  

Pentru a beneficia de sprijin financiar în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele 

aplicabile Masurilor 4.1, 4.2, 4.1A, 4.2A, membrii ce vor beneficia direct de investițiile 

prevăzute, prin intermediul liderului de proiect, vor depune documentele ce vor justifica 

intensitatea dorită conform listelor de documente cuprinse în Ghidurile Solicitanților 

menționate.  

Aceste documente vor fi atașate Cererii de Finanțare și cuprinse la categoria Alte documente.  

Beneficiarul unor operațiuni aferente Masurilor 4.1, 4.2, 4.1A, 4.2A poate fi și un membru care nu 

este fermier sau IMM (de exemplu Consiliul Local/ UAT, membru în parteneriat, doar pentru 

operațiuni aferente componentelor de marketing, aplicații software, comercializare (ex: magazine, 
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piețe, standuri transport marfă/ promovare pentru fermierii/ procesatorii din cadrul parteneriatului.  

 

 

        7. SELECTIA PROIECTELOR 

    CRITERIILE DE SELECTIE A PROIECTELOR  

        Criteriile de selecție au fost stabilite astfel încât sprijinul să fie canalizat către acele proiecte 

care corespund cu necesitățile identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL.  

Pentru acesta masura, pragul minim este de 15 puncte si reprezinta pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finantare. 

NR. 

CRT.  

CRITERIUL DE SELECTIE PUNC

TAJ  

OBSERVATII 

 

1 

Numarul de parteneri din cadrul 

acordului de cooperare 

25 Documente de verificat:  

Acordul de Cooperare. 

Planul de Marketing. 1.1 Parteneriatul are mai mult de 5 

membrii 

25 

1.2 Parteneriatul are între 3-5 membri 15 

 

2 

Integrarea lantului scurt cu piata 

locala 

Se vor puncta proiecte care propun 

integrarea lantului scurt cu piata locala 

25 Documente de verificat:  

Distanța dintre exploatația de origine a 

produsului/produselor și punctul de 

comercializare se calculează prin intermediul 

GPS.  

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai 

scurtă.  

Dovada încadrării în limitele de km 

menționate anterior nu este necesară. Distanța 

va fi verificată de AFIR.  

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de 

depunerea proiectului că se încadrează în 

limitele de mai sus  și să menționeze în 

proiect distanța maximă  dintre exploatația 

de origine a produsului/produselor și 

punctul de comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de 

marketing ce cuprinde atât componenta de 
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dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta 

de  dezvoltare a unei piețe locale.  

Se aplică proiectelor care propun înființarea și 

dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin 

lanțuri scurte. 

 

3 

Valoarea adaugata a produselor 

comercializate 

25 Documente de verificat:  

3.1 Se vor puncta proiectele care propun 

comercializarea produselor ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare.  

3.2 a) Pentru produsele alimentare care au 

obținut recunoașterea la nivel european, 

proiectele vor fi punctate în urma verificării în 

bazele de date ale Comisiei Europene DOOR, 

respectiv EBACHUS pentru vinuri de calitate. 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs 

de recunoaștere la nivel european, se vor 

puncta proiectele depuse de solicitanți care 

vizează obținerea produselor alimentare în 

conformitate cu documentația depusă în 

vederea înregistrării indicațiilor geografice 

protejate (IGP) și a denumirilor de origine 

protejate (DOP) pentru produsele alimentare 

altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor 

geografice (IG) și a denumirilor de origine 

controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, 

3.1 Parteneriatul comercializează produse 

ecologice 

15 

3.2 Parteneriatul comercializează produse: 10 

a) care participă la o schemă de 

calitate/care sunt certificate în urma 

unei scheme de calitate 

5 

b) provenite din exploataţii situate în zone 

HNV 

5 
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cu respectarea prevederilor legislației 

europene și naționale în vigoare privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor 

agricole şi alimentare. În plus, solicitanții 

respectă mențiunile din caietul de sarcini 

pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul 

este înregistrat în Registrul Sistemelor din 

Domeniul Calității Protejate Național 

(RSCPN) – produse alimentare altele decât 

vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri de 

calitate, iar documentația este transmisă la 

Comisia Europeană pentru înregistrare în 

vederea obținerii protecției europene.  

Proiectele care vizează comercializarea unor 

produse alimentare care sunt în curs de 

înregistrare și recunoaștere la nivel european 

pentru înregistrarea denumirii de specialitate 

tradițională garantată (STG), vor fi punctate 

în condițiile respectării mențiunilor din caietul 

de sarcini depus în vederea recunoașterii, a 

înregistrării în Registrul Sistemelor din 

Domeniul Calității Protejate Național 

(RSCPN)  și a transmiterii documentației în 

vederea obținerii înregistrării și a protecției la 

nivel european. 

În cazul produselor care au obținut mențiunea 

de calitate ‚produs montan’ se va verifica 

Registrul naţional al produselor montane, iar 

în cazul celor care sunt în curs de obținere a 

acestei mențiuni se va solicita dovada 

depunerii documentației la Direcția Agricolă 

Județeană și angajamentul că se va obține 

această mențiune de calitate până la ultima 

plată. 

Cel puțin unul din tipurile de produse 

comercializate de parteneriat (de membrii)  

trebuie să fie produs montan. 

3.2 b) Se vor puncta proiectele care 

comercializează produse provenite din 
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exploatații din UAT HNV (se regăsesc în 

Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 

si 2 aferente măsurii 10 a PNDR  – anexa 9 a 

ghidului). 

In toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 si 

3.2) punctajul se acorda  doar dacă cel puțin 

unul din tipurile de produse comercializate 

este produs ecologic/ HNV/montan/scheme 

de calitate.  

Tipurile de produse menționate mai sus 

(criteriul 3.2) pot fi și ecologice și astfel 

punctajul maxim obținut de proiect prin 

criteriul 3.1 se poate cumula cu cel de la 

criteriul 3.2.   

 

 

     4 

Durata implementarii proiectului 

Se vor puncta proiectele a caror 

perioada de implementare este mai 

mică sau egala cu 15 luni. 

 

15 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/Memoriul justificativ/Plan de 

Marketing 

 

 

     5 

Crearea de locuri de muncă la 

nivelul teritoriului GAL 

Se vor puncta proiectele ce presupun 

crearea de noi locuri de munca in urma 

realizarii investitiei 

(minim un loc de munca cu norma 

intreaga) 

10 Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/ Memoriul justificativ/Plan de 

Marketing 

 TOTAL  100 puncte 

      Punctajul minim necesar obtinerii finantarii va fi de 15 puncte. 

 

 Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, 

în cadrul alocării disponibile.  

 In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 

criterii pentru departajare: 

1. Proiecte cu mai multi parteneri vor avea prioritate 

2. Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 

eligibila mai mica vor avea prioritate. 
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 PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE 

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul sesiunii de depunere 

este detaliata in documentatia subsecventa aferenta masurii MCS 16, postata pe site-ul GAL 

Cheile Sohodolului. 

 

 Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor 

 Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate 

etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în 

cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

Verificarea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate si evaluarea se 

realizează de către experţii din cadrul GAL ,,Cheile Sohodolului”. Evaluarea proiectelor se va face 

pe baza criteriilor stabilite in fisa masurilor. Raportul de evaluare va fi publicat si vor fi notificati 

aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării proiectului. Notificarea va include informaţii cu privire la 

statutul proiectului în urma evaluării, şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii 

nemulţumiţi de rezultatul evaluării. In cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la 

neeligibilitatea proiectului. 

 

 După încheierea procesului de evaluare a tuturor proiectelor depuse, Comitetul de Selectie 

va intocmi Raportul de selecție intermediar în care vor fi menționate: – numărul de proiecte 

retrase, respectiv neconforme; proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, valoarea publică 

a acestora, numele solicitanților, punctajul obținut, valoarea publică totala a acestora, numele 

solicitanților, motivele neeligibilității. 

 

 Acest  raport se publică  pe site-ul  GAL și  se transmit  solicitanților, in termen de maxim  

5 zile lucratoare, notificările privind rezultatul procesului de evaluare și selecție a proiectului, cu 

confirmare de primire din partea solicitantului. Notificarea va include informaţii cu privire la 

statutul proiectului în urma evaluării si selectiei, şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de 

către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul selectiei. 

 

 In cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate 

care nu au fost îndeplinite.  

În cazul în care proiectul este eligibil, in notificare se va menționa faptul că proiectul a fost 

declarat eligibil, precum si punctajul obținut. 

 

 Solicitanții care au fost notificați de către GAL că proiectele acestora au fost declarate 

neeligibile, pot depune contestații. 

 

 Contestațiile se depun la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ,,Cheile 

Sohodolului”, sat Rachiti, comuna Runcu, judetul Gorj, nr. 105. 

 Contestațiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea  Raportului de Selecție Intermediar. 
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile. 

 

 Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sunt organizate şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare elaborat de 

catre GAL, fiecare membru al acestora avand ca rezerva un membru supleant. 

 Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Constestațiilor a fost 

stabilită de Adunarea Generală a GAL Cheile Sohodolului. 

 Organizarea și funcționarea acestor comitete se face pe baza Regulamentului propriu, 

aprobat de Adunarea Generala. Beneficiarii care au fost notificați de către GAL Cheile Sohodolului 

asupra faptului că proiectele lor au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune 

contestații la sediul GAL.  

  

Atenție! 

 În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de 

către GAL se retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt 

solicitant declarat eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care 

un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și 

rămâne în acest fel o sumă disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat 

eligibil dar neselectat de către GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu 

proiectele eligibile neselectate, în ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor 

de departajare; aceste proiecte vor putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita 

fondurilor disponibile. 

 În această situație, GAL va emite un raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, 

în care se va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii 

contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizare contractelor, sume neangajate ca 

urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a 

unor proiecte declarate eligibile și selectat de către GAL, sume rezultate din realocări financiare) și 

se vor evidenția proiectele selectate ulterior. 

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul sesiunii de depunere 

este detaliata in documentatia subsecventa postata pe site-ul GAL Cheile Sohodolului. 

 

            8. VALOAREA SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL 

 Principiul de bază al finanțării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile 

efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. 

         Sume (aplicabile) si rata sprijinului: 

         Intensitatea ajutorului este maxim 100%. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% 
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din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale 

SDL si PNDR.  

In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor 

masuri acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta masurii din care fac parte operatiunile, 

fara a depasi valoarea maxima.  

Costurile de functionare ale cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat 

pe proiect depus.  

Suma alocata per proiect nu va depasi   88 042.31 euro. 

 

            9. COMPLETAREA, DEPUNEREA SI VERIFICAREA DOSARULUI CERERI DE 

FINANTARE 

 Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare însoțită de anexele tehnice și 

administrative, conform listei documentelor prezentate in prezentul Ghid, legate într-un singur 

dosar, astfel să nu permită detașarea și/sau înlocuirea acestora. Anexele Cererii de Finanțare fac 

parte integrantă din aceasta. 

 

 Completarea cererii de finanțare 

 Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 

standard, disponibile pe pagina de internet www.galcheilesohodolului.ro. Cererea de Finanţare 

trebuie redactată pe calculator, în limba română. 

 Nu sunt acceptate Cereri de Finanțare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie 

completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, 

se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care va fi atins 

scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul 

contribuie la realizarea obiectivelor din strategie. 

 Dosarul Cererii de Finanțare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la „1” la 

„n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul 

complet, inclusiv documentele anexate. 

 

           Beneficiarul poate opta pentru obținerea unui avans prin bifarea căsuței corespunzătoare în 

Cererea de finanțare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la dat depunerii Cererii de Finanțare, are 

posibilitatea de a solicita obținerea avansului ulterior semnării Contractului de finanțare cu condiția 

să nu depășească data depunerii primului dosar al Cererii de Plată la Autoritatea Contractantă și 

atunci când are avizul favorabil din partea AFIR pentru achiziția prioritar majoritară. Avansul se 

recuperează la ultima cerere de plată. 

 

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare 

 

http://www.galcheilesohodolului.ro/
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 Solicitantul urmează următorii pași:  

 

• Completează formularul cererii de finanțare și anexezează documentele administrative și 

tehnice care sunt cerute de acest formular, și care formează dosarul cererii de finanțare;  

• Realizează 2 copii după dosarul în original al cererii de finanțare pe suport de hârtie;  

• Realizează scan-ul cererii de finanțare și a documentelor administrative anexate și le 

inscripționează pe 3 cd-uri;  

• Formatul electronic va contine cererea de finanțare și documentele administrative, așa cum 

sunt ele cerute prin ghidul solicitantului;  

• Beneficiarul va rămâne în posesia unui exemplar original din dosarului cererii de finanțare 

care, îl va prezenta la momentul verificării conformității documentelor;  

 

 Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod 

gratuit la sediul Grupului de Actiune Locala (GAL) sau pe site ul GAL 

www.galcheilesohodolului.ro  

 Solicitantul, informat cu explicaţiile menţionate în Ghidul solicitantului, completează 

formularul de cerere de finanţare şi anexează documentele administrative şi tehnice care sunt cerute 

de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea de finanţare.  

 Odată finalizată cererea de finanţare, aceasta, împreună cu documentele ataşate, se constituie 

în „dosarul cererii de finanţare”. Se multiplică de către solicitant în două exemplare copie pe 

suport de hârtie şi trei exemplare în copie electronica (prin scanare). Formatul electronic va 

contine Cererea de finantare, insotita de documentatia justificativa, inclusiv de partea economica a 

proiectului tehnic/ studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ care vor fi folosite la verificarea 

bugetului indicativ, a planului financiar si a viabilitatii proiectului. 

 Cererea de finanțare se depune în format letric în TREI exemplare (un original și doua copii) 

și în format electronic (pe CD – 3 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la 

Sediul GAL – Cheile Sohodolului.  

 

 IMPORTANT! Copia electronica (prin scanare) a studiului de fezabilitate/memoriului 

justificativ inclusiv a tuturor documentelor atasate dosarului Cererii de finanare vor fi salvate ca 

fisiere distincte cu denumirea conforma listei documentelor din Cererea de Finanțare. Scanarea se 

va efectua dupa finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluie de scanare maxima de 300 

dpi (recomandat 150 dpi) în fisiere format PDF. 

 Piesele desenate care depasesc formatul A3, se pot atasa salvate direct în format pdf, la care 

se va adauga declaratia proiectantului privind conformitatea cu plansele originale din Cererea de 

finanțare. 

 Fiecare exemplar din dosarul Cererii de finanțare va fi legat, paginat si opisat, cu toate 

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapta sus a fiecarui document, unde n 

http://www.galcheilesohodolului.ro/
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este numarul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât sa nu 

permita detasarea si/sau înlocuirea documentelor.  

 Fiecare pagina va purta semnatura solicitantului 

 Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreapta, cu „ORIGINAL”, 

respectiv „COPIE”.  

 Proiectul se poate depune personal de către solicitant/reprezentant legal, sau de un 

împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal.  

 Proiectul se va înregistra in Registrul de Intrari/Iesiri si aplica un numar de inregistrare, iar 

solicitantul primeste o copie a acestui numar de inregistrare.  

 În ultima zi de depunere a proiectelor, depunerea se realizează până la ora 16.00. 

 

 Verificarea dosarului Cererii de finantare de catre GAL 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii vor verifica conformitatea și 

eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate 

verificările se realizează în baza fișelor de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de 

către cel puțin doi angajați ai GAL cu atribuții în acest sens, pentru respectarea principiului de 

verificare “4 ochi”. 

   Verificarea conformității Cererilor de finanţare se face de către GAL.  

 Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant. 

 

 Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 

- verificarea criteriilor de eligibilitate; 

- verificarea bugetului indicativ al proiectului. 

 

 Atenție !  Expertul din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului  

poate cere informații suplimentare. Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii 

suplimentare sunt următoarele: 

 

a. în cazul în care documentația tehnico-economică (Studiul de Fezabilitate /Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenție/Planul de Marketing) conține informații insuficiente pentru 

clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul ei, ori față 

de cele menționate în Cererea de Finanțare; 

 

b. în cazul de suspiciune privitoare la amplasamentul investiției, se poate solicita extras de Carte 

Funciară și în situațiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document; 

 

c. în cazul în care avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către autoritățile emitente 

într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective; 
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d. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există 

diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. 

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma 

cerută la cap. ,,Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare” , Cererea de finanțare va fi 

declarata neeligibila. 

 

 Verificarea pe teren se realizează (dupa caz) de către entitatea care instrumentează Cererea 

de Finanțare, respectiv GAL pentru Cererile de Finanţare; 

 

 Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele 

tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară 

verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) 

cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

 

            10. CONTRACTAREA FONDURILOR  

 

 Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru 

punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. 

 După aprobarea Raportului de evaluare/ raport de contestații în care sunt incluse proiectele 

aprobate pentru finanţare, AFIR notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie prin documentul 

„Notificarea beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanţare și semnarea Contractului de 

Finanţare”. 

 Toate Contractele de finanțare (C1.1L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se 

semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de 

procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente 

sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

 

 11. AVANSUL 

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI 

 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 

de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. 

Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către 

AFIR. 
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Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 

eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii 

Naţionale a României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 

societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma 

avansului. 

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 

Garanţia financiară este eliberată în cazul în care efectuate, care corespund contribuţiei financiare a 

naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului. 

Garanția aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pentru o perioadă de timp 

egală cu durata de execuție a contratului și va fi eliberată în cazul în care AFIR constată că 

suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuției financiare a UE și contribuției 

publice naționale pentru investiții, depășește suma avansului.  

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. 

Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar fiscale până la 

expirarea duratei de execuție a contractului prevăzut în contractul de finanțare, respectiv ultima 

tranșă de plată. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 

perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 

prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depună la Autoritatea Contractantă 

documentul prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, 

poliţă de asigurare care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 

 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de Finanţare 

 

➢ Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanțare numai în cursul duratei de 

execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

➢ Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia      

situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile,         

când Autoritatea Contractantă va notifica în scris Beneficiarul cu privire la aceste modificări,    

iar Beneficiarul se obligă a le respecta întocmai. 

➢ Beneficiarul poate efectua modificări tehnice şi financiare, în sensul realocărilor între liniile 

bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu afectează 

funcţionalitatea investiţiei, criteriile de eligibilitate și selecţie pentru care proiectul a fost 

selectat și contractat iar modificarea financiară se limitează la transferul de maxim 10% din 

suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără 

diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorităţii 

Contractante, fără a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional. 
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➢ Beneficiarul va prezenta o Notă explicativă, în cazul solicitării de modificare a contractului de 

finanţare prin act adiţional sau la solicitarea Autorităţii Contractante. 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv 

în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost 

declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea 

Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin 

reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în 

vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/ false/ 

incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă poate înceta 

valabilitatea Contractului, de plin drept, printr‐o notificare scrisă adresată beneficiarului, 

fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, 

împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, 

şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. 

Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a 

afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va 

realiza în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. 

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 

 

 

 

 

            12. ACHIZITIILE  

 

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante.  

 

Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private ‐ 

anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, 

lucrări sau bunuri. 

 

Manualele de achiziții pentru beneficiari publici și privați sunt disponibile pe www.afir.info, 

secțiunea INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR. 

 

 

http://www.afir.info/


 
 

32 
 

            13. PLATA 

 

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, 

beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către 

GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCTIUNILE DE 

PLATA (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc si pe pagina de internet a AFIR. 

Beneficiarul va depune la GAL, dosarele cererilor de plată în conformitate cu Declaraţia de 

eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată depusă la semnarea Contractului de finanţare. 

După realizarea conformității de catre GAL, beneficiarul depune dosarul de plată la CRFIR/OJFIR 

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la 

data înregistrării cererii de plată conforme. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

 

Atenție ! Beneficiarii sunt obligați să respecte termenele de depunere a cererii pentru prima 

tranșă de plată prevăzute de art. 4 din HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementarea măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de l bugetul de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

            14. MONITORIZARE PROIECTULUI 

 

Perioada de monitorizare a proiectelor depuse pe această măsură este de 5 ani. 

În acest interval este obligatorie menținerea criteriilor de eligibilitate și de selecție în baza cărora 

proiectul a fost declarat eligibil și selectat. Nerespectarea prevederii va conduce la rezilierea 

contractului de finanțare și la restituirea integrală a fondurilor accesate prin măsură. 

Prin contractul de finanțare semnat cu AFIR privind Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Locala, GAL Cheile Sohodolului și-a asumat monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL, cu 

scopul de a asigura continuitatea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și îndeplinirea 

indicatorilor asumați de beneficiar prin planul de afaceri. 

Astfel, pe parcursul perioadei de monitorizare, beneficiarul se obligă să pună la dispoziția GAL 

Cheile Sohodolului, în termenul comunicat, toate documentele considerate relevante pentru 

monitorizarea proiectului. 

În această perioadă, GAL Cheile Sohodolului își rezervă dreptul de a efectua vizite în teren, la locul 

investiției, și de a solicita fotografii ale investițiilor/activităților prevăzute prin proiect, cu scopul 
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includerii acestora în rapoarte de activitate GAL Cheile Sohodolului și materiale de 

informare/promovare realizate în cadrul SDL. 

 

              15. DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU ACCESAREA 

FONDURILOR 

 

A. Documentele care trebuie atasate  cererii de finantare pentru intocmirea proiectului 

sunt: 

 

(Numerotarea documentelor s-a realizat in conformitate cu Cererea de Finantare) 

Denumire document 

1. PLANUL DE MARKETING/STUDIU 

2. ACORDUL DE COOPERARE AL PARTENERIATULUI 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL / DOCUMENT 

PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1 și 4.1a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către fermierul/fermierii 

membrii ai acordului de cooperare ce vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

4. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU 

TERENURILE) PE CARE SUNT/VOR FI REALIZATE INVESTIŢIILE 

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul 

altor măsuri (4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a) se vor prezenta documentele așa cum sunt prevăzute în 

cadrul Ghidului Solicitantului în vigoare, aferent submăsurii respective, de către 

fermierul/microîntreprinderea și întreprinderea mică, membrii ai acordului de cooperare ce 

vor beneficia de investiție, acolo unde este cazul. 

5. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE 

CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care 

vizează investiţii în lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini 

(gajat pentru un credit), se va depune acordul creditorului privind execuţia 

investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

6. CERTIFICAT DE URBANISM SAU AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE pentru proiecte 

care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 
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însoţit de avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

10. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare, pentru unitățile care 

se se autorizează/avizează conform legislației în vigoare și pentru unitățile care se 

modernizează, după caz 

11.1 CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ELIBERAT DE OFICIUL REGISTRULUI 

COMERŢULUI conform legislaţiei în vigoare. 

11.2 STATUT pentru Societatea cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare, Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 

2004 cu modificările și completările ulterioaresi grupuri de producători înființate conform 

ordonantei 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

11.3 Documente echivalente celor de mai sus pentru alte forme de organizare. 

În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu 

elementele pe care trebuie să le conțină.  

12.1 CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE 

ECOLOGICE (produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) agroalimentare ecologice cu completările şi 

modificările ulterioare (pentru modernizări) 

12.2 (pentru investiţii noi): 

a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN 

AGRICULTURA ECOLOGICĂ 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE 

INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE 

13. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de membru al grupului aplicant pentru 

produsul alimentar care participă la sisteme din domeniul calitaţii produselor agricole şi 

alimentare recunoscute sau în curs de recunoaştere la nivel european. 

14. ATESTATUL DE PRODUS TRADIŢIONAL emis de MADR, în conformitate cu 

Ordinul 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiţionale (pentru modernizări în vederea 

obținerii unui produs existent – la depunere, pentru investiții în vederea obținerii unui produs 
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nou - la ultima plată). 

15. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI - Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 

394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 

româneşti. (pentru modernizări în vederea obţinerii unui produs existent - la depunere, pentru 

investiţii în vederea obţinerii unui produs nou - la ultima plată). 

16. DOCUMENT DIN CARE SĂ REIASĂ ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE 

UTILIZARE A MENŢIUNII PRODUS MONTAN, EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTĂ. 

COPIE CERERE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII 

DREPTULUI DE UTILIZARE A MENŢIUNII DE CALITATE FACULTATIVE 

„PRODUS MONTAN"- PENTRU PRODUSELE ÎN CURS DE RECUNOAȘTERE. 

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA DUPĂ CAZ) 

Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR 

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau 

solicitanti 

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţii şi al verificării 

criteriilor de selecţie va include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la 

punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, 

ONRC, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant: Oferte, Documente 

înființare membrii, Documente de identitate - copii, Contract de muncă/extras REVISAL, 

Angajament de realizare lucrări/construcții, Hotararea Consiliului Local, etc.  

 

 

 

 

 

B. Documentele necesare în vederea contractării fondurilor nerambursabile: 

Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele documente,  

cu caracter obligatoriu conform HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a 

procedurilor in vigoare la momentul notificarii: 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul 

de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 



 
 

36 
 

(Documentele sunt numerotate precum in Cererea de Finantare) 

Denumire document 

7. DOCUMENT DE LA BANCĂ / TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și 

ale contului aferent proiectului (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al 

contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) 

8.1 CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR RESTANTE FISCALE ŞI 

SOCIALE ale liderului de proiect emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de 

primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat 

Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale 

și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate. 

Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru soluționarea 

cererilor de restituire, decizie/ documente care au fost aprobate ulterior eliberării 

certificatului de atestare fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect. A.  

8.2 CAZIERUL JUDICIAR AL LIDERULUI DE PROIECT 

Extrasul cazierului judiciar se solicită și se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 

290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

9.1 DOCUMENT EMIS DE DSVSA JUDEŢEANĂ PENTRU PROIECT, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info , după caz. 

9.2 DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEANĂ PENTRU PROIECT, conform Protocolului 

de colaborare dintre AFIR şi MS publicat pe pagina de internet www.afir.info 

Documentele acestui punct vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 

finanţare. 

Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de internet  www.afir.info secţiunea: 

Informaţii utile/Protocoale de colaborare. 

17. DOCUMENT EMIS DE ANPM, PENTRU PROIECT 

 

 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de 

selecţie sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, 

Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului 

de finanţare. 

 

Durata de execuţie a Contractului de finanțare pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții 

montaj nu poate depasi data de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la 

Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). 

 

Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării 

proiectului, se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de 

avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora. 

 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/și să nu modifice substanțial investiția realizată prin 

proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare. 

 

 

16. GAL - CHEILE SOHODOLULUI IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA  

 

Asociatia ,,GAL  Cheile Sohodolului” (cu sediul in Comuna Runcu, sat. Rachiti, nr. 105) va sta la 

dispozitie de luni pana vineri pentru a va acorda informatii privind modalitatile de accesare a 

fondurilor disponibile, dar si pentru a primi propunerile sau sesizarile dvs. privind derularea 

Strategiei de Dezvoltare Rurala.  

Expertii GAL va pot acorda, pe loc sau in termenul legal (maxim 30 de zile), orice informatie 

necesara in demersul dvs pentru accesarea fondurilor europene prin intermediul GAL.  Insa, nu 

uitati ca expertii GAL nu au voie sa va acorde consultanta privind realizarea proiectului. Echipa 

GAL va poate ajuta ori de cate ori aveti o plangere, o reclamatie sau o petitie privind o situatie care 

intra in aria de competenta a GAL.  

 


